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FAILLISSEMENTSEINDVERSLAG Nummer: 10 Datum:  16 januari 2012  

 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN 

VERHAEGH B.V., h.o.d.n. HV GROUP, gevestigd te Deurne, 

aan de Voltstraat nr. 22 
  
Faillissementsnummer F 06/644 
Datum uitspraak 1 november 2006 
  
Curator Mr. G. te Biesebeek 
Rechter-commissaris Mw.mr. P.P.M. van de Burgt 
  
Activiteiten onderneming Exploitatie van een internationale transportonderneming 
Omzetgegevens Ongeveer € 15.000.000,- per jaar bij een balanstotaal van 

ongeveer € 7.000.000,- 
Personeel gemiddeld aantal 68 stuks (totale groep 210 personen) 
  
Boedelrekening 95.72.19.210 
Gerealiseerd actief € 1.395.071,45 (excl. Gerealiseerde opbrengst ten behoeve 

van de Bank als separatist voor € 2.905.406,58) 
  
Verslagperiode 31 mei 2011 – 16 januari 2012 
Bestede uren in verslagperiode 6,82 uur 
Bestede uren Totaal 715,03 uur 

 

Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt weergegeven. 
 
1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie Aan het openingsverslag werd gehecht een organogram, 

waaruit blijkt dat curanda onderdeel uitmaakt van een groep 

van ondernemingen. Binnen deze ondernemingen vond 

internationaal transport plaats. Curanda organiseerde het 

transport, had een deel van het personeel in dienst, had een 

groot deel van het trekkende materieel en nagenoeg alle trailers 

in eigendom en trad min of meer als “huisbankier” op voor de 

andere vennootschappen van de totale groep.  

De aandelen binnen curanda worden voor 40,63 % gehouden 

door HV Beheer B.V.. Deze vennootschap heeft ook het 

onroerend goed (vestigingsadres), Voltstraat nr. 22 in 

eigendom. De overige aandelen (49,37 %) worden gehouden 

door HV Holding, die op haar beurt alle aandelen in HV 

Beheer B.V. bezit. De aandelen in HV Holding BV worden 

gehouden door een stichting administratie kantoor, waarvan 

mevrouw Verhaegh bestuurster is. De heer Verhaegh (oud 

directeur en boegbeeld van de onderneming is medio juni 2006 

overleden). 



Statutair directrice van curanda is HV Holding B.V., 

voornoemd, terwijl titulair bestuurder zijn de heer H. Snoek 

(sedert 5.12.2005) en de heer O. Huls (sedert 1.3.2006). 
1.2 Winst en verlies In 2004 kende de vennootschap een winst voor belastingen van 

€ 20.000,-. In 2005 werd een verlies voor belastingen uit 

gewone bedrijfsuitoefening van € 199.000,- gerealiseerd. In 

2005 vertoonde het bruto-bedrijfsresultaat ten opzichte van 

2004 een daling van € 266.000,- Het afwaarderen van 

intercompany vorderingen en het verwerken van de resultaten 

deelneming leidde over 2005 tot een verlies van €  813.110,- 

na belastingen. Over het 1
e
 halfjaar 2006 werd mede ten 

gevolge van het afschrijven van intercompany-vorderingen van 

in totaal € 2.110.000,- een verlies van € 2.687.660 geleden. 

Door al deze afschrijvingen in 2005 en 2006 wijzigde het eigen 

vermogen per ultimo 2005 van € 2.232.826 C in -/- € 

1.034.844,-. 
1.3  Balanstotaal 2004: € 8.407.679,- 

2005: € 8.322.542,- 
1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 
1.5  Verzekeringen Diverse verzekeringen zijn per 2 november 2006 door de 

verzekeringsmaatschappij geroyeerd (voertuigen, schade, 

materieel, nabestaanden, ziekteverzuim e.d.). Onder 

garantstelling van de Rabobank zijn de 

aansprakelijkheidsverzekeringen e.d. m.b.t. het wagenpark 

gecontinueerd. Wagenpark is de eerste weken na uitroepen 

faillissement 24 uur per dag bewaakt. 
1.6 Huur Diverse auto’s zijn gehuurd, zie overzicht activa. Voorts werd 

het bedrijfspand gehuurd van de HV Beheer. De huur is per 15 

december 2006 in onderling overleg beëindigd.  
1.7  Oorzaak faillissement Medio oktober 2006 heeft een derde op aandringen van de 

huisbankier een zgn. operationale scan uitgevoerd. Uit dit 

rapport blijkt dat de ‘problemen van de groep veroorzaakt zijn 

door grote inspanningen voor implementatie IT en het 

verwerven van JMI eind 2005, waarna het overlijden van de 

heer Verhaegh sr. “de boel op scherp gezet heeft”. De aankoop 

van de aandelen in John Mann International Ltd (Engeland / 

eind 2005) lijkt een zeer grote wissel op de continuïteit van de 

groep getrokken te hebben. Voornoemde Engelse 

vennootschap is op 10 november 2006 in staat van 

faillissement verklaard met de benoeming van Ian Best van 

Ernst & Young ( sbougan@uk.ey.com )in Londen tot curator. 

Na de aankoop van John Mann International Ltd is het 

aanwezige wagenpark van deze vennootschap gereviseerd c.q. 

vervangen door nieuwe voertuigen. In het eerste halfjaar van 

2006 werd voor ongeveer € 1.100.000,- aan voertuigen 

aangeschaft / geleasd. 

Na kennisname van de scan besloot de aandeelhoudster het 

faillissement van de vennootschap aan te vragen. Inmiddels 

heeft de curator kennis genomen van het onderzoeksrapport 

opgesteld door de Belastingdienst, waarin bovenstaande 



bevestigd wordt.. De aankoop van John Mann International Ltd 

inclusief de daarvoor verstrekte (ongedekte) kredieten en de in 

verband daarmede gemaakte kosten kunnen vermoedelijk als 

oorzaak van het faillissement gekwalificeerd worden. 

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
66 stuks 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 68 stuks 
2.3 Datum ontslagaanzegging 3 november 2006 (machtiging RC 2.11.2006) 
 Werkzaamheden Het personeel is geïnformeerd op 1 en 2 november 2006, 

ontslagen op 3 november 2006, waarna vervolgens de intake 

met het UWV plaats vond op 9 november 2006. De nader te 

noemen doorstart werd gerealiseerd op 9 november 2006. Tot 

en met deze doorstart heeft een zeer groot deel van het 

personeel op verzoek van de curator zorg gedragen voor het 

afwerken van de facturatie, verzenden van aanmaningen en het 

“terughalen” van voertuigen uit Europa. 

Op 8 januari 2007 heeft er een meeting plaats gevonden met 

het UWV en het personeel om daar waar nodig individuele 

problemen en vragen op te lossen. Tijdens de verslagperiode 

heeft de curator incidentele vragen van het personeel 

beantwoord. 

 

 
3 Activa    

 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Curanda bezit de aandelen (rechten) in een Turkse 

vennootschap waarvan de bedrijfsactiviteiten reeds beëindigd 

zijn. Voorts bezit curanda de aandelen in John Mann 

International Ltd, welke vennootschap op 10 in staat van 

faillissement is geraakt. Laatsgenoemde vennootschap bezit op 

haar beurt alle aandelen John Mann Nederlands B.V. 

(inmiddels nagenoeg lege B.V.) en John Mann Marokko. 
3.2  Verkoopopbrengst n.v.t. 
3.3 Hoogte hypotheek n.v.t. 
3.4 Boedelbijdrage n.v.t. 
 Werkzaamheden Omdat deze activa geen waarde vertegenwoordigen zal de 

curator aan deze activa geen aandacht besteden. 

 
Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Wagenpark 

Curanda maakte gebruik van een aanzienlijk wagenpark. Een 

deel van dit wagenpark was “doorgeleasd” en/of in eigendom 

overgedragen aan de buitenlandse, gelieerde vennootschappen.  

Het totale wagenpark (incl. die voorzien van buitenlandse 

kentekens), met een boekwaarde per 30 juni 2006 van € 

4.206.150,- bestond uit: 

64 motorvoertuigen (trekkers, waarvan 21 met een buitelands 



kenteken) 

138 trailers 

1 bestelauto 

5 personenauto’s. 

Een deel van deze voertuigen werd uit Europa teruggehaald: 

49 motorvoertuigen (trekkers, waarvan 13 met een buitenlands 

kenteken) 

104 trailers 

1 bestelauto 

5 personenauto’s. 

Een deel van de voertuigen werd niet aangetroffen. Dit deel 

wordt onder zich gehouden door verschillende crediteuren, 

waarvan één gevestigd is in Marokko ( 19 stuks), één in Spanje 

(5 voertuigen), één in Hongarije (7 voertuigen), één in 

Roemenië (2 voertuigen) en vier in Nederland (1 met 13 

voertuigen en 3 met ieder 1 voertuig). Eén voertuig is niet 

getraceerd. De crediteuren beroepen zich op retentierecht. De 

Nederlandse crediteuren die voertuigen van de boedel onder 

zich hebben zijn verzocht deze voertuigen (art. 60 FW) af te 

geven. Daar waar de voertuigen gehuurd zijn van 

leasemaatschappijen zijn deze omtrent het ingeroepen 

retentierecht geïnformeerd. Tijdens onderhavige 

verslagperiode “doken” in Roemenië nog een drietal opleggers 

op. Met de “houder” is vergeefs overleg gevoerd om te komen 

tot een verkoop. 

 

Brandstof voertuigen 

In de voertuigen zit brandstof. Eén van de leveranciers deed 

een beroep op eigendomsvoorbehoud. Diende afgewikkeld te 

worden via 5:15 jo. 3:184 BW. Dit aspect is afgewikkeld aldus 

dat de leverancier tegen betaling van de boedelkosten een deel 

van de aanwezige brandstof teruggehaald heeft. 

 

Bodemzaken: 

Kantoorinventaris 

Computers e.d. 

3 pallettrucks 

2 heftrucks. 

Stellages 

 

Goodwill. 

Klantenbestand 

Handelsnaam 

Duurcontracten e.d. 
3.6 Verkoopopbrengst Een deel van het wagenpark, de inventaris, de goodwill e.d. 

werd verkocht aan Fashion Wheels International B.V. (activa-

transactie). De opbrengst voor de bodemzaken bedroeg € 

40.000,-, de opbengst van de goodwill e.d. bedroeg € 30.000,- 

en de opbrengst voor 32 opleggers en 7 diverse voertuigen 

bedroeg € 380.000,-  



Voor de voertuigen (trailers) bleek in de markt veel 

belangstelling te bestaan,  zodat het restant van de voertuigen 

in december 2006 via een zgn. executoriale internetveiling ( 

www.bva-auctions.com. ) is verkocht. De veiling sloot op 18 

december 2006 terwijl er twee kijkdagen waren op 15 en 16 

december 2006.Verdere onderhandse verkopen zijn gelet op de 

grote belangstelling en de snelheid waarmee een 

internetveiling gehouden kan worden, afgehouden. 

Alle voertuigen werden verkocht tijdens de veiling. Inclusief 

opslag bedroeg de totale opbrengst € 1.946.171,45. In eerste 

instantie werd een deel van de voertuigen (voertuigen die op 

enig moment waren verkocht aan buitenlandse gelieerde 

vennootschap met behoud van pandrecht) door de 

respectievelijke pandhouders niet gegund omdat de 

respectievelijke vennootschappen en HV Holding B.V. (als 

borg) daartegen bezwaren hadden. Mede onder druk van de 

curator (de pandhouders hadden nl. niet alleen het pandrecht 

op de voertuigen maar ook het openbaar pandrecht op de 

openstaande vorderingen op deze buitenlandse 

vennootschappen) en in tweede instantie met toestemming van 

de Roemeense vennootschap zijn deze voertuigen in tweede 

instantie wel gegund en daarmede geleverd. Met Beheer werd 

afgesproken dat de extra gemaakte externe kosten door haar 

betaald zullen worden. Eén voertuig werd niet afgenomen 

omdat het aangegeven bouwjaar niet klopte. Dit voertuig werd 

daarna via een nieuwe veiling alsnog verkocht. De opbrengst 

daarvan (€ 22.316,07) is inmiddels overgemaakt naar de 

boedelrekening. 

In de opbrengst is ook meegenomen de opbrengst van de door 

de curator afgekochte leasecontracten (TIP en Mercedes 

Lease).  

Over de door de Pandhouders verkochte voertuigen dient de 

boedel de b.t.w. af te dragen nu de pandhouders zich volgens 

vaste jurisprudentie ook kunnen verhalen op de b.t.w.  
3.7 Boedelbijdrage Opbrengst goodwill valt in de boedel. 

Opbrengst bodemzaken komt de fiscus/boedel toe bij 

onvoldoende vrij actief, anders de boedel nu de pandhouder 

volledig is voldaan. 

Voor wat betreft de verkoop van de vrachtauto’s aan Fashion 

Wheels International B.V. was een boedelbijdrage van € 

19.000,- (5 %) bedongen. Omdat de Rabobank inmiddels 

volledig uit de opbrengst van de verkochte voertuigen en de 

geïnde debiteuren voldaan is, is de opbrengst van de aan 

Fashion Wheels International B.V. verkochte voertuigen 

inmiddels volledig in de boedel gevloeid. 

Voor het binnenhalen van de trekkers is van de diverse 

leasemaatschappijen een boedelbijdrage van € 1.000,- verlangd 

en voor de trailers een boedelbijdrage van € 500,-. Deze 

bijdrage diende deels ter voldoening van de repatriëringkosten 

(brandstof, tol, verzekering e.d), gefinancierd door de 



Rabobank en deels ter voldoening van de door de boedel 

gemaakte kosten. De door de  pandhouder betaalde b.t.w. aan 

derden is voor de boedel aftrekbaar. Aan boedelbijdrage ter 

zake werd ontvangen een bedrag van € 43.500,-. Slechts één 

leasemaatschappijen wenste geen bijdrage (totaal € 1.000,-)  te 

voldoen.  

Van de Engelse curator (curator van JMI) is een 

boedelbijdrage van 40 % verkregen ter zake de opbrengst van 

de Engelse voertuigen. Deze bijdrage is in het financiële 

verslag opgenomen onder de opbrengsten verkopen. 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus Fiscus komt het bodemvoorrecht met betrekking tot de 

inventaris toe. 
  Werkzaamheden Terzake een mogelijke doorstart heeft de curator met in totaal 

6 kandidaten één of meerdere gesprekken gevoerd. Uiteindelijk 

werd een activa-transactie (= een gedeeltelijke doorstart) met 

behoud werkgelegenheid voor 20 personen gerealiseerd. Het 

repatriëren van de voertuigen vond de eerste 10 dagen plaats 

o.l.v. de curator (en diens collega mr. Slegers) waarbij feitelijk 

elke dag een briefing en een evaluatie met o.a. de Rabobank 

plaats vond om alle praktische problemen (in verband met vele 

zgn. dwangcrediteuren) het hoofd te bieden. De repatriëring 

vond in collegiaal verband met de Rabobank (als financierder) 

en het Nederlands taxatie- en adviesbureau plaats.  

 

Met Olmo (een Spaanse crediteur) die nog 5 trailers onder zich 

heeft, heeft op 27 november 2006 alhier een uitvoerige 

meeting plaats gevonden, zulks evenwel zonder resultaat 

aangaande de vrijgave van de voertuigen. Inmiddels zijn deze 

voertuigen, voor zover niet geleasd longa manu met 

machtiging van de R.C. tegen een symbolisch bedrag 

overgedragen aan Beheer. 

 

Met Marokkaanse, Hongaarse  en Roemeense crediteuren is 

gecorrespondeerd over de vrijgave van de door hen 

vastgehouden voertuigen. Uiteindelijk is het niet gelukt om 

deze voertuigen vrij te krijgen. 

 

Nadat een deel van de voertuigen niet door de Pandhouders 

gegund werden , heeft de curator de Pandhouders aansprakelijk 

gehouden voor de daaruit voortvloeiende schade, waarna de 

pandhouders besloten om de desbetreffende voertuigen te 

separeren. Vervolgens heeft overleg plaats gevonden met de 

directie van de Roemeense vennootschap, waarvan de meeste 

niet gegunde voertuigen waren. Met haar werd afgesproken dat 

de voertuigen aan curanda voor de openstaande rekening-

courant schuld in betaling gegeven werden, waarna deze 

voertuigen alsnog gegund werden aan de oorspronkelijke 

kopers die allemaal nog bereid waren om de voertuigen af te 

nemen. Van 8 voertuigen kon door dit overleg alsnog de 

buitenlandse kentekenpapieren aan de resp. kopers 



overhandigd worden. Eén Roemeens voertuig werd niet 

afgenomen. Dit voertuig werd bij een andere veiling 

executoriaal verkocht. Omtrent deze executieveiling heeft 

veelvuldig overleg plaats gevonden met het veilingbureau, HV 

Holding (familie Verhaegh) als borg en de buitenlandse 

vennootschappen.  

 

Omdat een Spaanse crediteuren een vijftal voertuigen vast 

houdt, heeft een bespreking en veelvuldig telefonisch / mail 

overleg plaats gevonden met deze Spaanse crediteur en de 

andere betrokkenen. Dit overleg heeft uiteindelijk niet tot enig 

resultaat geleid, waarna de voertuigen op enig moment in 

eigendom zijn overgedragen aan HV Holding B.V. 

 

In de veiling zijn ook diverse voertuigen verkocht van de 

Engelse vennootschap. Met de curator van deze vennootschap 

heeft hieromtrent meermalen overleg plaats gevonden. Ter 

zake deze werkzaamheden werd een boedelbijdrage van 40 % 

van de opbrengst verlangd, zijnde € 27.220,56 voor 

verrekening kosten. 

 

Tijdens onderhavige verslagperiode heeft nog veelvuldig 

overleg plaats gevonden met de Roemeense vennootschap, 

zulks in verband met de onderlinge afwikkeling van de 

wederzijdse vorderingen en inbetalinggeving. Onderdeel van 

de afspraken (waarom de rechter-commissaris machtiging 

heeft verleend) is dat de boedel de opbrengst van de 

Roemeense voertuigen toekomt tegen finale kwijting over en 

weer. 

Met de directie van de Hongaarse vennootschap heeft 

veelvuldig overleg plaats gevonden over enerzijds de in 

Nederland verkochte voertuigen en anderzijds de nog in 

Hongarije aanwezige voertuigen, waarop deze vennootschap 

het retentierecht uitoefenende. Uiteindelijk is met machtiging 

van de rechter-commissaris afgesproken dat: 

♦ De boedel de opbrengst kan behouden van de verkochte 

Hongaarse voertuigen. 

♦ De teruggaves Omzetbelasting die door de fiscus via de 

bankrekening van curanda zijn uitbetaald aan de boedel 

toekomen. 

♦ De Hongaarse vennootschap haar vorderingen op curanda 

prijs geeft 

♦ De boedel afstand doet van haar vermeende aanspraken op 

een drietal in Hongarije aanwezige voertuigen. 

Bij een crediteur in Roemenië staan nog een drietal opleggers. 

De gesprekken met deze crediteur lijken op dit moment op een 

dood spoor beland. Deze crediteur wenst voorafgaande aan de 

betaling van een eventuele koopprijs de papieren van de 

voertuigen te ontvangen, terwijl de curator voorafgaande aan 

de afgifte daaraan zekerheid verlangt. Met de directie van de 



Roemeense vennootschap hebben ten behoeve van de 

onderlinge afwikkeling nog gesprekken plaats gevonden, 

terwijl met betrekking tot diverse (deels verkochte) voertuigen 

gecommuniceerd en gecorrespondeerd is met diverse partijen. 

 

Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer staan nog diverse 

kentekens “open “en op naam van curanda. Een deel van deze 

voertuigen is nimmer aangetroffen omdat deze zich in het 

buitenland bevinden. Een ander deel van de kentekens was 

naar de mening van curanda reeds vervallen ten tijde van het 

faillissement. Met de R.D.W. en de Belastingdienst is hierover 

gecommuniceerd. 

 
Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Een aanzienlijk deel van de verleende transportdiensten was 

nog niet door curanda gefactureerd d.d. 1 november 2006. Na 

faillissementsdatum is voor een bedrag van ongeveer  € 

327.000,-  aan facturen verzonden. 
3.10 Verkoopopbrengst Onbekend 
3.11 Boedelbijdrage 5 % over de in de periode 1 november 2006 tot en met 23 

november 2006 geïnde debiteuren. Nu de Bank volledig in 

haar vordering is voldaan komt aan de gemaakte afspraak over 

de boedelbijdragen geen betekenis meer toe. 
 Werkzaamheden Het onderhanden werk heeft het personeel van curanda na 

faillissementsdatum nog uitgefactureerd. Daar waar nodig 

heeft overleg plaats gevonden. 

 

Het incasseren van de debiteuren is op 21 november 2006 op 

verzoek van de Rabobank als pandhouder overgenomen door 

de Lage Landen. Inmiddels heeft de Lage Landen de 

“betwiste” debiteuren ter verdere incasso aan de curator ter 

hand gesteld. 

 
Andere activa 

3.12 Beschrijving Overname personeel; 
3.13 Verkoopopbrengst € 5.000,- 
 werkzaamheden Eén concurrent van curanda benaderde tijdens de 

“doorstartgesprekken” personeel, waarvoor hij naderhand een 

boedelbijdrage van € 5.000,- heeft voldaan. 

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Inclusief de na faillissementsdatum verzonden facturen 

bedraagt de hoogte van de handelsdebiteuren ongeveer € 

6.703.522,- waarvan een groot deel (ongeveer € 4.000.000,-) 

betrekking heeft op zgn. intercompany-vorderingen. 

De terug te vorderen OB over 2005 bedraagt € 4.129,-. 

De hoogte van de nog te ontvangen buitenlandse btw bedraagt 

€ 180.939,10. 

De nog te ontvangen BTW buitenlandse 



dochtermaatschappijen bedraagt € 225.000,-. 

Intercompany-leningen t.g.v. ongeveer € 250.000,-. 
4.2 Opbrengst tot heden € 62.798,07 (te vermeerderen met hetgeen door pandhouder 

ontvangen is) en te vermeerderen met een bedrag van € 

7.315,64 ter zake vrijval bankgarantie. 
4.3 Boedelbijdrage 5 % over de ontvangsten t.m. 22 november 2006. ( heeft geen 

effect meer op de boedel doordat pandhouder is voldaan) 
 Werkzaamheden Het kantoorpersoneel van curanda heeft o.l.v. curator 

onderhanden werk uitgefactureerd en de aanmaningen aan de 

debiteuren verzorgd. Met ingang van 20 november 2006 wordt 

deze verzorgd door de Lage Landen namens de Rabobank als 

pandhouder. De Lage Landen heeft de “moeilijk” inbare 

debiteurenportefeuille en/of betwiste debiteuren aan de curator 

ter hand gesteld voor verdere (rechts)maatregelen.  

 

Curanda heeft een substantieel bedrag te vorderen van John 

Mann International LTD. Deze vennootschap is op 10 

november 2006 in staat van faillissement verklaard. In 

Nederland staan ongeveer 12 trailers die eigendom zijn van 

deze Engelse vennootschap. Met de curator in Engeland is 

overleg gevoerd over meerdere aspecten, waaronder de 

verkoop van haar voertuigen. Met de Engelse curator werd 

afgesproken dat de Engelse voertuigen in Nederland via de 

veiling verkocht konden worden en dat de opbrengst naar rato 

verdeeld zou worden tussen de beide boedels. 

 

Met één van de debiteuren is met machtiging van de R.C. een 

schikking getroffen. Met deze debiteur bestond discussie over 

wie de transportkosten van een wasmachine (die curanda nog 

onder zich had)  betaald diende te worden. Het 

schikkingsbedrag ad. € 3.000,- is inmiddels op de 

geldenderdenrekening van de curator voldaan en dient nog aan 

de boedel doorbetaald te worden.  

 

Alle dossiers van de “betwiste” debiteuren zijn onderzocht. 

Een aanzienlijk deel van deze debiteuren is in het buitenland 

gevestigd en/of biedt geen verhaal en/of pretendeert 

tegenvorderingen te hebben en/of betwist de verschuldigdheid 

van de openstaande facturen wegens het missen van de 

CMR’s. 

 

Met een aantal debiteuren is gesproken over een 

betalingsregeling. Aanvullende betalingen hebben inmiddels 

plaats gevonden, terwijl enkele andere debiteuren – mogelijk 

door de crisis – inmiddels gefailleerd zijn en geen verhaal meer 

bieden. 

 
5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de bank(en) De Rabobank had per faillissementsdatum te vorderen een 



bedrag van € 2.905.406,58. Vordering is volledig voldaan 

vanuit uitwinning zekerheden. 
5.2 Leasecontracten Met de volgende leasemaatschappijen zijn verschillende 

soorten operational (O.L.) en financial (F.L.) lease-contracten 

afgesloten: 

1. De Lage Landen (F.L. i.c.m. pandrecht) 

2. Garage Schel B.V. (O.L) 

3. Daimler Chrysler Financial Services (F.L. i.c.m. 

enkelvoudig EVB) 

4. Hoekse Waard Lease (O.L.) 

5. Renault Trucks Finance (O.L.) 

6. Fortis Lease. (F.L. met verlengd EVB) 

7. Tip Trailer Services (F.L. met vermoedelijk pandrecht) 
5.3 Beschrijving zekerheden De zekerheid voor de Bank bestond uit: 

Verpanding inventaris, transportmiddelen, voorraden, 

debiteuren. Voorts kon de Bank jegens derden een beroep doen 

op hypotheekrechten, borgstellingen e.d.  
5.4 Separistenpositie Bank kon zich verhalen op de voertuigen van de boedel, voor 

zover niet verpand aan de Lage Landen, de verpande 

debiteuren (voor zover rechtsgeldig verpand) en de verpande 

bodemzaken (voor zover er voldoende vrij boedelactief voor 

de fiscus is). 
5.5 Boedelbijdragen Eerste debiteureninning 5 %. 

“Doorstart / activa-transactie”: 5 % 

Gerepatriëerde voertuigen (trekkers/trailers): respectievelijk € 

500,- en € 250,- p/s 

Nu de Bank volledig is voldaan komt aan deze afspraken geen 

betekenis meer toe. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud Telefooncentrale 

Software 

Kopieerapparaat 

Printer 

Planten 

Bewegwijzering 

167 vaten olie 

OKI laserprinter 

Tolkastjes (in de auto’s) 
5.7 Reclamerechten n.v.t. 
5.8 Retentierechten Vier Nederlandse crediteuren doen een beroep op retentierecht. 

Twee daarvan hadden tevens van derden gehuurde 

vrachtauto’s onder zich. 

 

Ter zake één crediteur is een “total-deal” getroffen waarbij 

afgezien werd van verdere aanspraken jegens de boedel. 

Eén tweede crediteur heeft ondanks verzoeken daartoe haar 

pretense retentierecht niet verder onderbouwd. 

Met een tweetal crediteuren dient nog verder overleg plaats te 

vinden. 

 

Uiteindelijk komt één crediteur een deel van de opbrengst 



toe vanwege haar retentierecht. Het onderliggende 

voertuige werd verkocht voor € 17.052,- inclusief opgeld, 

terwijl de bijzondere toegerekende faillissementskosten € 

1.001,31 bedroegen. Nu de opbrengst via de boedel 

“gelopen is” dient de omslag van de kosten nog berekend te 
worden. 

 Werkzaamheden  

1. De Lage Landen (F.L. i.c.m. pandrecht): voertuigen 

(inclusief de buitenlandse voertuigen) zijn via de 

executieveiling verkocht. 

2. Garage Schel B.V. (O.L): Personenauto is ingeleverd. 

3. Daimler Chrysler Financial Services (F.L. i.c.m. 

enkelvoudig EVB): 12 voertuigen zijn geretourneerd; 3 

voertuigen zijn met machtiging R.C. door de boedel 

aangekocht. Ze zijn vervolgens ten gunste van de boedel 

verkocht bij de executoriale internetveiling. 

4. Hoekse Waard Lease (O.L.): personenauto is ingeleverd. 

5. Renault Trucks Finance (O.L.): voertuigen zijn niet 

aangetroffen. Drie bevinden zich bij een dealer die zich op 

retentierecht beroept, de overige 2 trekkers bevinden zich 

vermoedelijk in Hongarije. De Hongaarse vennootschap 

heeft deze voertuigen inmiddels aan de leasemaatschappij 

afgegeven. 

6. Fortis Lease. (F.L. met verlengd EVB): leasecontract is 

overgenomen door Fashion Wheels International B.V. 

7. Tip Trailer Services (F.L. met vermoedelijk pandrecht): 

leasecontracten zijn ingelost waarna de voertuigen met 

machtiging ten gunste van de boedel verkocht zijn aan 

Fashion Wheels International B.V.. 

 

De leasemaatschappijen werden over het retentierecht op de 

geleasde vrachtauto’s geïnformeerd. Voor zover de voertuigen 

in de boedel hoorden, is met toepassing van artikel 60 FW de 

afgifte verlangd, zulks in overleg met de Rabobank c.q. de 

Lage Landen als pandhouder van deze voertuigen. 

 

Het terughalen van de voertuigen in Europa is door de 

Rabobank (als belangrijkste rechthebbende) voorgefinancieerd. 

In dit kader vond met name in het begin veelvuldig overleg 

plaats omtrent allerlei praktische problemen. 

 

Met diverse belanghebbenden hebben gesprekken plaats 

gevonden. 

 

Daags na het faillissement heeft de Rechtbank op verzoek van 

de curator een afkoelingsperiode voor de duur van 2 maanden 

gelast. 

 

De goederen, geleverd onder eigendomsvoorbehoud zijn 

grotendeels geretourneerd. 



 

De Bank heeft ook nog een bankgarantie t.l.v. curanda aan 

derden verstrekt. Na afloop van de daarin gegeven termijn 

dient nadere afwikkeling met de boedel plaats te vinden. 

Bankgarantie is inmiddels aan de boedel uitgekeerd. 

 
Op de bankrekening van curanda zijn een paar keer betalingen 

ontvangen die als onverschuldigd gekwalificeerd dienden te 

worden en die gerestitueerd zijn aan de respectievelijke 

betalers. 

 

 
6 Doorstart / voortzetten   

 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 
6.2 Financiële verslaglegging  
 Werkzaamheden  

 
Doorstart 

6.3 Beschrijving Een deel van het wagenpark, de bodemgoederen en de 

goodwill werd verkocht en geleverd aan Fashion Wheels 

International B.V. te Helmond. Twintig van de 65 

personeelsleden werd een baan aangeboden. 

Een 4-tal andere mensen die het transport op Roemenië 

planden en het personeel van de Roemeense vennootschap is in 

dienst getreden van KLG Europe B.V. 
6.4 Verantwoording - 
6.5 Opbrengst Totaal € 450.000,- 
6.6 Boedelbijdrage € 19.000,- over verpande activa. (effect van deze afspraak is 

feitelijk achterhaald doordat Bank volledig is voldaan.) 
 Werkzaamheden Met het oog op een mogelijke doorstart heeft de curator met 6 

partijen gesproken. Uiteindelijk werd een overeenkomst 

bereikt met Fashion Wheels International B.V.. 

 
7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht Lijkt keurig aan voldaan. 
7.2 Depot jaarrekeningen Is eveneens tijdig aan voldaan 

Jaarrekening 2004 is tijdig gedeponeerd. 
7.3 Goedk. Verkl. Accountant Over 2004 is deze afgegeven. 
7.4 Stortingsverplichting aandelen Wordt gelet op de verjaringstermijn niet onderzocht. 
7.5 Onbehoorlijk bestuur De belastingdienst (afd. M.G.O.) heeft de boekhouding van de 

onderneming reeds bestudeerd in het kader van de W.B.A. De 

resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend. Uit het 

onderzoek blijkt dat er sprake is geweest van onbehoorlijk 

bestuur dat uit de volgende gedragingen bestaat: 

- Het “zwart” uitbetalen van loon aan Hongaarse 

chauffeurs 

- Het “zwart” verladen van goederen, waarvan de 



bestuurders op de hoogte waren 

- Het onverantwoord investeren in de deelneming John 

Mann International Ltd 

- Het op een onverantwoorde wijze op laten lopen van 

substantiële vorderingen op John Mann International 

Ltd. 

- Het op een onverantwoorde wijze op zich nemen van 

kosten ten behoeve van John Mann International Ltd. 

- Het aannemen van personeel zonder zich te 

vergewissen dat deze capabel zijn voor hun taak 

- Het niet juist beheren van de debiteuren en crediteuren 

saldi in gelieerde situaties. 

 
7.6 Paulianeus handelen Voorafgaand aan het faillissement zijn enkele voertuigen “in 

betaling gegeven aan een crediteur”. Deze 

eigendomsoverdracht heeft vermoedelijk paulianeus plaats 

gevonden. Met deze crediteur is inmiddels een schikking 

getroffen. 
 Werkzaamheden In dit kader heeft de curator informatief met enkele personen 

waaronder de belastingdienst gesproken. Naar aanleiding van 

het onderzoeksrapport opgemaakt door de Belastingdienst 

heeft met deze dienst overleg plaats gevonden ter beoordeling 

van de vraag of en zo ja, door wie eventuele rechtsmaatregelen 

getroffen dienen te worden tegen de verantwoordelijke 

bestuurders (5 in totaal). 

 

Met de crediteur aan wie enkele voertuigen vermoedelijk 

paulianeus zijn overgedragen, wordt op dit moment via haar 

raadsman overleg gevoerd c.q. gecorrespondeerd. Deze 

crediteur is door de curator aansprakelijk gesteld voor een 

bedrag van € 186.370,33, terwijl de crediteur is medegedeeld 

dat het ingeroepen retentierecht ten aanzien van een vijf-tal 

voertuigen niet door de curator erkend wordt. Recent is deze 

crediteur een voorstel tot afwikkeling gedaan. Mocht dit 

voorstel  niet geaccepteerd worden, dan zal jegens deze 

crediteur een procedure noodzakelijk zijn.  

Tijdens de verslagperiode is de curator een procedure 

begonnen jegens de desbetreffende crediteur, die naar de 

mening van de curator vrachtauto’s op een paulianeuze wijze 

geleverd had gekregen maar anderzijds ook bevoorrechte 

retentierecht-aanspraken kende op enkele door de boedel 

verkochte voertuigen. Bij gelegenheid van de comparitie van 

partijen is met machtiging van de rechter-commissaris een 

schikking getroffen aldus dat aan de boedel inmiddels in 

termijnen voldaan is een bedrag van € 32.500,- 

De Belastingdienst als preferente crediteur heeft inmiddels 

verklaard geen zelfstandige procedure 

bestuursaansprakelijkheid te zullen voeren jegens de 

verantwoordelijke personen omdat zij naar de mening van de 

Ontvanger geen c.q. te weinig verhaal bieden. De curator dient 



zich nog te beraden over de vraag in hoeverre het – gelet op 

het standpunt van de fiscus – op de weg ligt van de boedel om 

de voormalige bestuurders aan te spreken op grond van art. 

2:248 c.q. 2:9 BW en zal daartoe o.a. een gesprek aangaan met 

de verantwoordelijke persoon. Tijdens de verslagperiode heeft 

de curator gesproken met een deel van de voormalige directie, 

bijgestaan door de accountant. Curator streeft er naar om met 

de bestuurder een schikking te treffen. De curator heeft na 

kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de groep 

waartoe gefailleerde behoorde, zulks over 2008 een voorstel 

geformuleerd aan betrokkenen. Met machtiging van de 

Rechter-commissaris is – gelet op het standpunt van de 

fiscus en het besef dat een mogelijke opbrengst uit hoofde 

van artikel 2:248 BW aan de fiscus als preferente crediteur 

toekomt – er vanaf gezien om het bestuur in rechte te 

betrekken. Wel heeft een aan het bestuur gelieerde 

vennootschap in dit kader haar boedelvordering van ruim 

€ 26.000,- prijs gegeven, welke opbrengst daarmee ten 

goede komt aan de preferente crediteuren. 

 

 
8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen Reeds betaalde boedelkosten : € 209.429,46, 

Nog te betalen boedelkosten : € 272.236,87, waaronder € 

272.004,98 aan het UWV 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus Op verzoek van de belastingdienst is de BTW vordering ex. 

artikel 29 OB berekend en vastgesteld op € 257.432,05. 

Voorts heeft de Ontvanger ter verificatie aangemeld : € 

128.739,00. Een groot deel van de aanslagen opgelegd door de 

fiscus zijn nog niet ter verificatie bij de curator aangemeld. 

Uit het inmiddels opgemaakte rapport blijkt dat de Ontvanger 

inclusief rente, kosten en boetes (veelal 50 %) te vorderen 

meent te hebben een bedrag van € 1.667.368,00, hetgeen 

impliceert dat naar de stand van de boedel per heden een 

afwikkeling ex. artikel 137a Fw met daarbij alleen een 

uitkering aan de hoog preferente crediteur (fiscus/UWV) in de 

rede ligt. 
8.3 Pref. Vord. van het UWV € 211.225,40, waarvan € 23.591,51 hoog preferent. 
8.4 Andere pref. Crediteuren Een aantal werknemers heeft een vordering ingediend. De 

hoogte dient nog beoordeeld / vastgesteld te worden indien de 

afwikkeling dat vereist. Nu aan een uitdeling aan deze laag 

preferente crediteuren niet wordt toegekomen zijn deze 
vorderingen niet exact berekend. 

Oliehandelaar : € 20.510,09. Deze crediteur meent dat haar 

vordering op grond van art. 21 IW 1990 preferent is. 
Vooralsnog wordt dit standpunt betwist. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 250 Nederlands talige en 80 buitenlands talige. 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren Volgens de balans d.d. 17.11.2006: 

€ 3.948.862,78 (handelscrediteuren) waarvan een groot deel 



inter-company schulden. Voorts heeft curanda een schuld in 

rekening courant aan Verhaegh Holding van ruim € 131.454,- 

en een schuld in rekening courant aan Verhaegh Beheer van 

ruim € 349.336,- 

Per heden ter verificatie ingediend:  € 3.604.161,24 
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Het faillissement dient te worden afgewikkeld via artikel 

137a Fw zodat een uitdeling aan de concurrente en laag 

preferente schuldeisers niet mogelijk is. 
 Werkzaamheden Alle crediteuren hebben op 3 november 2006 een mailing 

gehad. De correspondentie met de crediteuren wordt verzorgd 

door mr. J.P.M. Dexters ( Jdexters@abenslag.nl ). Vele 

crediteuren hebben nader contact gezocht met mr. Dexters en 

hun vorderingen inmiddels ter verificatie ingediend. 

 

 

 
9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) Garage Verhaegh 
9.2  Aard procedure Vordering uit hoofde van art. 42 e.v. Fw. 
9.3 Stand procedure Stond voor mondelinge behandeling d.d. mei 2010. 
 werkzaamheden Dagvaarding is opgesteld. Naar aanleiding van een 

vooraankondiging heeft de aansprakelijk gestelde persoon de 

R.C. geadieerd, waarna de curator de (juridische) positie van 

de boedel in een mondeling onderhoud heeft toegelicht. Bij 

gelegenheid hiervan heeft de R.C. de curator gemachtigd tot 

het entameren van de procedure. Tijdens de mondelinge 

behandeling heeft de curator een schikking getroffen met de 

desbetreffende crediteur die inmiddels conform de schikking 

een bedrag van € 32.500,- aan de boedel heeft overgemaakt. 

 

 
10 Overig  

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Medio 2010 

10.2  Plan van aanpak Afgifte beschikking ex. art. 137a Fw 

Crediteuren informeren 

Berekenen omslag boedelkosten voor retentor 
Deponeren slotuitdelingslijst. 

10.3 Indiening volgend verslag n.v.t. 
 werkzaamheden  

 

Budel,  16 januari 2012  Mr. G. te Biesebeek. 

 

de curator) 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit 

openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de 



volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet 

beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. 

Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor 

crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 

 


